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ATA 1905ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE SÃO PAULO  

 

 

Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às dezenove horas e 1 

vinte minutos, realizou-se a milésima noningentésima quinta reunião Plenária Ordinária 2 

do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo – 6ª Região, à Rua Arruda Alvim, 3 

oitenta e nove. Estiveram presentes 20 (vinte) conselheiras(os), sendo estes 4 

efetivas(os) e suplentes, a seguir indicadas(os): Adriana Eiko Matsumoto, Elisa 5 

Zaneratto Rosa, Gabriela Gramkow, Graça Maria de Carvalho Camara, Guilherme Luz 6 

Fenerich, Ilana Mountian, Janaína Leslão Garcia, Joari Aparecido Soares de Carvalho, 7 

José Agnaldo Gomes, Maria Ermínia Ciliberti, Moacyr Miniussi Bertolino Neto, Bruno 8 

Simões Gonçalves, Camila Teodoro Godinho, Dario Henrique Teófilo Schezzi, Gustavo 9 

de Lima Bernardes Sales, Lívia Gonsalves Toledo, Maria das Graças Mazarin de 10 

Araujo, Mirnamar Pinto da Fonseca Pagliuso, Sandra Elena Sposito e Sergio Augusto 11 

Garcia Junior.  ORDEM DO DIA: I) INFORMES –  1.1) Justificativas de Ausência  - 12 

Foram consideradas as justificativas de ausência das(os) demais conselheiras(os): 13 

Aristeu Bertelli da Silva, Luís Fernando de Oliveira Saraiva, Luiz Eduardo Valiengo 14 

Berni, Marília Capponi, Alacir Villa Valle Cruces, Regiane Aparecida Piva e Silvio Yasui. 15 

II) APROVAÇÃO DA ATA 1888ª (30/01/16) –  O conselheiro José Agnaldo Gomes 16 

submete ao plenário a aprovação da ATA 1888ª, realizada dia 30 de janeiro de 2016. 17 

Encaminhamento:  A Ata foi aprovada com alterações feitas pelos presentes na 18 

ocasião. A Secretaria deverá encaminhar essas atas para assinatura do plenário, bem 19 

como encaminhar à Comunicação para divulgação no portal da transparência. III) 20 

ALTERAÇÃO DO CALENDARIO DE REUNIÕES – Houve a necessidade de realocar 21 

as atividades ordinárias deste plenário, considerando a organização de atividades do 22 

CRP SP para Semana da Luta Antimanicomial. Encaminhamento : Foram aprovadas 23 

as seguintes alterações no calendário de reuniões do CRP-SP: Plenárias Ordinárias: 24 

dos dias 13 e 14 de maio passarão para dia 07 de maio, o dia todo, e as dos dias 10 e 25 

11 de junho foram alteradas para os dias 24 e 25 de junho. Plenária Ética: do dia 07 de 26 

maio foi transferida para dia 14 de maio e a do dia 04 de junho passou para o dia 11 de 27 

junho. Fórum de Gestores: Transferiu-se dos dias 20 e 21 de maio, para os dias 03 e 04 28 

de junho. IV) MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO CRP-SP – A conselheira presidente, 29 

Elisa Zaneratto Rosa, comenta com o plenário que há materiais institucionais do CRP 30 

constando identificação de autoria. Explica trata-se de materiais institucionais e que não 31 

devem trazer tal informação. Ressalta que muitos colaboradores não têm clareza 32 

dessas regras. Posto isso, sua indicação é de que todos os materiais a serem 33 

impressos pelo CRP sejam encaminhados em versão final para aprovação da Diretoria 34 

e Comissão de Comunicação. Nesse momento, as conselheiras Ilana Mountian e Maria 35 

Ermínia Ciliberti dizem que entendem importante que haja retorno aos coletivos 36 

responsáveis por respectivo material sobre o andamento desse processo, isto é, se foi 37 

ou não aprovado e, se não, qual o motivo. Encaminhamento: Todo material, antes de 38 
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ser impresso, será submetido à análise da Coordenação de Comunicação e da 39 

Diretoria. As coordenações deverão cientificar os integrantes dos núcleos e comissões 40 

a respeito desse fluxo estabelecido. Na próxima plenária também será apresentada 41 

pela Comissão de Comunicação as regras de atribuições de autoria às diversas 42 

publicações do CRP. V) ASSUNTOS FINANCEIROS - Na plenária de fevereiro foi 43 

solicitado à tesouraria um levantamento de dados relativos à saúde do trabalhador do 44 

CRP SP. Na plenária de março foi apresentado um balanço disso pelo conselheiro 45 

Guilherme Luz Fenerich, mas a conselheira Maria Ermínia Ciliberti, que demandou isso, 46 

não pôde participar. Encaminhamento:  A gerência geral deverá encaminhar o material 47 

apresentado para a conselheira Maria Ermínia Ciliberti por e-mail. VI) COMSAT – 48 

COMISSÃO DE SAÚDE DO TRABALHADOR – Maria Ermínia Ciliberti relata que há 49 

alguns problemas no CRP no que diz respeito à segurança, exemplificando com a 50 

ausência de um botão para abrir a porta na Subsede Metropolitana (o botão fica apenas 51 

no primeiro andar), o que considera arriscado. Por essa razão, solicita que seja 52 

identificado como está a composição da COMSAT - Comissão de Saúde do 53 

Trabalhador do CRP SP. Encaminhamento: O assunto será pauta da próxima plenária, 54 

para discussão e composição da referida comissão. VII) PLANEJAMENTO 55 

ESTRATÉGICO 2016 - A diretoria solicitou a todos os coletivos do CRP (núcleos, 56 

comissões e grupos de trabalho) informações relativas às ações previstas no PE que 57 

serão realizadas antes do término desta gestão. É importante a realização desse 58 

balanço pela diretoria, pois há ações planejadas que não serão realizadas e também é 59 

importante ter em vista todas as ações que deverão ser realizadas pelo CRP até o final 60 

da gestão, no sentido de garantir a estrutura necessária. Encaminhamento: O próximo 61 

Fórum de Gestores será realizado com o objetivo de fazer um balanço das ações do 62 

Planejamento Estratégico 2016. Desse modo, deverá ser encaminhada para a 63 

Comissão Organizadora do Fórum de Gestores a sistematização das respostas dos 64 

coletivos, relativa ao tema em pauta. VIII) COORDENAÇÃO TÉCNICA POLÍTICA – Já 65 

havia sido acordado por este plenário a contratação de outra coordenadora técnica 66 

política para atuar juntamente com a ex-coordenadora das Comissões de Orientação e 67 

Fiscalização e de Ética, Letícia Malavolta, com o objetivo de auxiliá-la na finalização 68 

dos projetos da gestão. Porém, nesse interim, Letícia Malavolta se desligou do CRP 69 

SP. A conselheira presidente, Elisa Zaneratto Rosa, conta que essa coordenadora 70 

cuidava de muitas pautas relacionadas ao projeto político desta gestão: fiscalizações na 71 

Fundação Casa, Campanha do ECA, Relatório de Gestão, Comorg do IX CNP, além de 72 

auxiliar na elaboração do Dossiê das Comunidades Terapêuticas. Para a função de 73 

Coordenação COE e COF, entende-se que é necessário um período maior para 74 

adaptação. O modelo organizacional pensado na proposta de novo Plano de Cargos, 75 

Carreira e Salários traz, além da figura de um coordenador, a de dois supervisores, um 76 

para a COE e outro para a COF com essa coordenação técnica politica fazendo a 77 

interface nos projetos de gestão  dessas comissões. O entendimento da Diretoria é que 78 

essa forma é a mais adequada para a estrutura do CRP SP, mas conforme o PCCS 79 
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vigente não existe essa possibilidade. Conta que a diretoria se reuniu com os 80 

presidentes da COE e COF para compreender as necessidades de cada Comissão, 81 

tendo em vista a saída da coordenadora técnica. O conselheiro Luiz Eduardo Valiengo 82 

Berni, presidente da COF, avaliou que é possível manter o andamento dos trabalhos 83 

dessa comissão nesses últimos cinco meses de gestão, sem a figura da coordenação. 84 

Já, segundo Luís Fernando de Oliveira Saraiva, presidente da Comissão de Ética, a 85 

COE tem a necessidade de ter maior acompanhamento das atividades do cotidiano.  86 

Sabendo que o PCCS atual permite a contratação de duas coordenações, em caráter 87 

emergencial, avaliou-se a possibilidade de contratar uma coordenação para cuidar 88 

exclusivamente dos projetos de gestão e eleger uma trabalhadora para cuidar do dia-a-89 

dia da COE. Para a vaga de coordenadora técnica, a diretoria recebeu um currículo de 90 

uma pessoa que tem um trabalho ligado às questões da infância. Chama-se Daniela 91 

Martins e estará presente na Plenária Ordinária n° 1906, que ocorrerá em 16 de abril, 92 

para conhecer o plenário. Ela iniciará os trabalhos após duas semanas, tempo para que 93 

se desligue do seu trabalho atual. A mesa diretora tece a necessidade de ter a equipe 94 

técnica do CRP mais próxima da gestão, mas essa adesão se dá de forma frágil: as(os) 95 

Assistentes Técnicas(os) não acompanham as atividades e os eventos promovidos por 96 

esta gestão. Considerações do Plenário: O conselheiro Joari Aparecido Soares de 97 

Carvalho relata que, por exemplo, não há dados coletados pela COF sobre os tipos de 98 

orientações realizadas que tratam da temática deficiência, porque não há o indexador 99 

sobre o tema para registrar. O entendimento é de que é necessário que a gestão defina 100 

o que deve ser permanente, pois a equipe técnica pode cumprir esse papel. A relação 101 

dos núcleos com a assistência técnica é complexa. Deve haver uma estranheza entre o 102 

corpo técnico sobre os núcleos trabalhem eventualmente ligados sempre a cada 103 

gestão, por isso é importante refletir sobre o que precisam da equipe técnica para além 104 

de estar presente nas reuniões. Para a conselheira Gabriela Gramkow, o problema com 105 

a equipe técnica não é da execução em si, mas sim ao método de trabalho que está  106 

alinhado. O Núcleo de Sexualidade e Gênero está fazendo levantamento de todas as 107 

ações que realizou nessa gestão, estaduais e regionais. Sugere que essa pesquisa seja 108 

feita por todos os coletivos, pois tais dados poderão contribuir para as próximas gestões 109 

e também na relação com a equipe técnica. Maria Ermínia Ciliberti cita que há diversas 110 

coisas do cotidiano da(o) psicóloga(o) que esta gestão não conseguiu acompanhar, 111 

além de haver grande divisão temática nas discussões. A Comissão de Políticas 112 

Públicas não conseguiu atuar transversalmente com os demais coletivos. Para ela, o 113 

evento realizado sobre o lança-perfume, por exemplo, estava lotado porque tratava das 114 

ferramentas para trabalhar o exercício da psicologia no cotidiano. Encaminhamentos : 115 

a) registra-se a abstenção da conselheira Maria Ermínia Ciliberti quanto à contratação 116 

da Coordenadora Técnica Política, Daniela Martins, em cargo de comissão no final do 117 

período de atuação dessa gestão. A nova coordenadora técnica deverá manter diálogo 118 

com o corpo técnico somente para passar os encaminhamentos e diretrizes tirados na 119 

plenária; b) pactuou-se que todos os participantes nas plenárias ordinárias tenham o 120 
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compromisso de acompanhá-la para ter ciência dos encaminhamentos, ou seja, nem os 121 

convidados, nem os gestores, nem os conselheiros devem utilizar esse espaço para 122 

cuidar de outras tarefas; c) delibera-se que a equipe técnica acompanhe as plenárias 123 

ordinárias para apropriação das discussões pela COF; d) Segunda-feira, dia 18 de abril 124 

de 2016, às 11 horas, está agendada uma reunião com a equipe técnica do CRP para 125 

que a diretoria passe as informações dos projetos políticos da gestão. Na ocasião, será 126 

enfatizada a boa avaliação técnica do plenário ante o trabalho dessa equipe, mas se 127 

pontuará a problemática dos fluxos; e) cada núcleo e comissão deve avaliar quais os 128 

momentos em que as ATs devem estar junto ao grupo e também para se apropriarem 129 

dos trabalhos realizados; e, f) fica registrada a avaliação dessa gestão quanto ao 130 

método utilizado na organização das ações para a próxima gestão: a divisão em 131 

núcleos e comissões não ajudou a integrar as pautas. IX) FUNDAP – FUNDAÇÃO - A 132 

Fundap já finalizou o estudo sobre o setor de atendimento do CRP SP, sendo que um 133 

dos levantamentos feitos foi de como a categoria vê o atendimento do CRP. Pelo 134 

resultado preliminar apresentado pela empresa, o atendimento presencial na Sede é 135 

bom, o problema é o atendimento telefônico. A pior avaliação constatada foi relativa às 136 

orientações. Informa-se também que o cargo de assessoria do atendimento já foi 137 

ocupado. A funcionária contratada, Adriana Pereira, veio hoje na Sede para conhecer 138 

os trabalhadores do setor e na próxima semana irá para as Subsedes para dialogar 139 

com os funcionários administrativos. X) CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE 140 

TÉCNICA/O NA SUBSEDE DE CAMPINAS - A Comissão Gestora da Subsede de 141 

Campinas, há cerca de um ano, encaminhou pedido de contratação urgente de 142 

assistente técnica(o) para auxiliar o elevado número de tarefas existentes.   Ainda não 143 

teve retorno sobre isso. A conselheira presidente, Elisa Zaneratto Rosa, esclareceu que 144 

essa contratação (temporária) está aprovada pela diretoria. A última notícia que teve é 145 

que o Luiz Francisco Júnior, psicólogo de RH, está fechando o edital de chamamento 146 

público. Encaminhamento: Será levantado o andamento do processo dessa 147 

contratação, para que seja dada prioridade.  XI) ANÁLISE DE CONJUNTURA – A 148 

diretoria encaminhou e-mail ao plenário questionando o interesse de algum conselheiro 149 

apresentar esse ponto. Não houve resposta, todavia a conselheira Maria Ermínia 150 

Ciliberti insiste que o plenário debata tendo em vista a situação política do país (votação 151 

do impeachment da presidente da república), pois isso reverberará nas políticas 152 

públicas de gênero, direitos humanos, entre outras correlatas à psicologia. A mesa 153 

diretora relembra que o debate desse ponto nas plenárias de março não teve 154 

desdobramentos produtivos: trazia encaminhamentos complexos, sendo que o grupo 155 

responsável não tomou como um todo as ações nas mãos e sem alguém que 156 

preparasse a pauta para indicar propostas de encaminhamento não era produtiva a 157 

discussão. Foi esclarecido que o grupo constituído nas plenárias de março para cuidar 158 

da pauta avaliou que o CRP SP não tinha condições de estar na Frente Brasil Popular e 159 

acompanhar as ações desse grupo. 11.1) Carta do Plenário sobre Democracia - Foi 160 

feito um boletim eletrônico à categoria expondo a posição da psicologia, tendo em vista 161 



 

 5

as cartas da União Latino Americana de Psicologia - Ulapsi e do Conselho Federal de 162 

Psicologia, além da carta dos CRPs, que recebeu assinaturas de outras entidades da 163 

Psicologia brasileira. O conteúdo da carta já lançada pelo CRP tem um conteúdo fácil 164 

de defender. As construções históricas do CNP corroboram com o posicionamento do 165 

CRP na carta ainda que se tenha utilizado da palavra “democracia” a qual está sendo 166 

adotada por grupo político de oposição. Ilana Mountian sugere descolar o uso dessa 167 

palavra para ser possível o diálogo mais amplo. Pode-se, por exemplo, pensar nos 168 

efeitos disso nas subjetividades, pela ótica da psicologia: como os avanços e 169 

retrocessos políticos impactam em cada agenda. Propostas de encaminhamento do 170 

Plenário: 1) solicitar aos núcleos que se manifestem sobre o que é importante aderir/se 171 

posicionar, pensando quais são os retrocessos em cada área que estão sendo 172 

pautados. A plataforma política desta gestão já traz essas diretrizes; 2) preparar dois 173 

textos trazendo as posições deste CRP SP, para serem divulgados logo após a votação 174 

do impeachment da presidente. Para essa proposta, foi feita defesa contrária, tendo em 175 

vista que já existe carta do CRP SP em defesa da democracia. Deve-se lembrar de que 176 

há outras variáveis que estão postas, além do impeachment ou não e, assim, diferentes 177 

possibilidades de desfecho, como a convocação de novas eleições. Ao final, o 178 

conselheiro Joari Aparecido Soares de Carvalho citou que possui indicação de 179 

profissional que tem um método de debate para fazer análise de conjuntura bastante 180 

enxuto e organizado e que ele pode ser convidado a participar de plenárias ou ainda de 181 

Fórum de Gestores, com esse intuito. Encaminhamentos: Na segunda-feira, dia 18 de 182 

abril de 2016, será publicado posicionamento do CRP sobre a votação do 183 

impeachment. A carta sobre defesa da democracia, já lançada, será utilizada como 184 

base, adequando seu texto à situação do momento. A depender do resultado da 185 

votação, será avaliada  a produção de materiais como faixas, entre outros. Também 186 

será analisado pelos núcleos e comissões como se posicionar quando acionados 187 

formalmente para que acompanhem as pautas políticas, na medida em que as defesas 188 

históricas de políticas públicas em determinadas áreas sofrem ameaças. Nos casos em 189 

que o plenário tiver alguma dúvida sobre como elaborar respostas/posicionamentos 190 

formais no que diz respeito à temática democracia, serão contatados os advogados da 191 

Frente Brasil Popular. Fica registrado que esta gestão corrobora em apoiar grupos e 192 

movimentos que tenham como pauta o processo de formação política do jovem, 193 

especialmente aqueles das periferias. XII) COMISSÃO GESTORA METROPOLITANA 194 

– 12.1) Subsede de Guarulhos - O conselheiro Joari Aparecido Soares de Carvalho 195 

conta que está como colaborador da Comissão Gestora Metropolitana. Relata que 196 

durante o Pré-Congresso do IX COREP, realizado em Guarulhos, dia 02 de abril de 197 

2016, voltou-se a falar sobre Subsede/comissão gestora de Guarulhos. Foi necessário 198 

e importante contemplar essa discussão, evitando criar atritos, por historicamente, essa 199 

discussão é um ponto chave. Nunca se configurou um grupo que pudesse compor a 200 

Comissão Gestora da região. Quando se entra no debate de ter uma Comissão Gestora 201 

em Guarulhos, considera-se muito a população da cidade, mas não especificamente a 202 
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base de categoria, explica-se fazendo a comparação de que Guarulhos tem mais 203 

habitantes que Campinas, mas o número de psicólogas(os) é maior em Campinas. Os 204 

municípios da região metropolitana, com exceção de São Paulo, Osasco e Taboão da 205 

Serra poderiam compor essa Subsede. Há uma pessoa que está fazendo articulação 206 

dos psicólogos da região e Joari Aparecido Soares de Carvalho se comprometeu a dar 207 

uma devolutiva após o IX Corep. Foi criado um grupo nas redes sociais que atingiu 208 

cerca de 300 (trezentas) psicólogas(os). O psicólogo Mário Victor Senhorini, que 209 

compõe a Comissão Gestora da Região Metropolitana, manifesta preocupação de não 210 

aparentar que o CRP quer controlar esse movimento que está se articulando, embora, 211 

tenha uma pessoa que tenha estado à frente. A Comissão Gestora pensou em  realizar 212 

reuniões mensais em outros municípios como forma de criar aproximação. Em 213 

conversa com o conselheiro Aristeu Bertelli da Silva, o grupo entendeu que seria melhor 214 

trazer essa situação para avaliação da plenária no sentido de definir as estratégias de 215 

abordagem. Propostas dos presentes: 1) que o CRP possa assumir de forma 216 

independente a configuração da Subsede metropolitana visto que já existe mobilização 217 

há bastante tempo e há dificuldade de articulação nesta região, que é a maior do 218 

estado. Assim, a conselheira Gabriela Gramkow sugere que se dê legitimidade dentro 219 

da autarquia desse grupo que já está se articulando e que a gestão construa alguma 220 

estratégia que legitime esses grupos dentro da máquina; 2) realizar atividades nos 221 

diversos municípios da região metropolitana enfatizando essa pauta que já emergiu em 222 

Guarulhos e que está ligada ao Eixo 1 do VIII CNP; 3) fazer ação da Campanha do 223 

ECA e de DH em Guarulhos, articulada com esse grupo que está emergindo; 4) criar 224 

espaço de discussão na própria região para ouvir as propostas, quais são as demandas 225 

da categoria nesse local, pois será fundamental para o desenvolvimento das pautas da 226 

região; 5) retomar aproximação com profissionais da região de Guarulhos que foram 227 

contatados na gestão passada; 6) ter um grupo de colaboradores que componham uma 228 

comissão gestora ampliada que comece a fazer a articulação política do CRP na região 229 

e pense no modo de criação dessa Subsede junto com a Comissão Gestora 230 

Metropolitana, em longo prazo. Ao final, a mesa diretora ponderou que é temerário 231 

assumir o compromisso de nova Subsede, efetivada imediatamente, pois somente seria 232 

possível cumprir na próxima gestão. 12.2) Alteração do Regimento Interno do 233 

CRPSP - Foi esclarecido que a diretoria já encaminhou pedido ao Conselho Federal de 234 

Psicologia para alterar o Regimento Interno do CRP SP, incluindo a Subsede 235 

Metropolitana, além de aumentar o número de conselheiras(os) em função da expansão 236 

de profissionais no estado. O Conselho Federal de Psicologia respondeu que a criação 237 

da Subsede Metropolitana deve ser na mesma cidade da Sede. Relembrou-se que a 238 

pauta dessa gestão era qualificar a Subsede metropolitana e fazer a revisão das 239 

subsedes, especialmente a de Campinas. Encaminhamentos:  Caso a proposta da 240 

Subsede de Guarulhos seja aprovada no IX Corep, a plenária se compromete a cuidar 241 

dessa pauta. Além disso, também indica à Comissão Gestora Metropolitana as 242 

seguintes ações: a) Contatar os profissionais envolvidos nessa ação na gestão 243 
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passada; b) criação de um grupo ampliado em Guarulhos, que pode ser um espaço 244 

permanente de diálogo da Psicologia na região; e, c) realizar eventos descentralizados 245 

em Guarulhos e região. XIII) CAMPANHA DO ECA – O Núcleo de Criança e 246 

Adolescente solicitou à Comunicação que fizesse alterações no site da Campanha do 247 

ECA, o que foi atendido. É necessário, no entanto, que haja compromisso para que as 248 

atividades sejam atualizadas constantemente. A conselheira Gabriela Gramkow solicita 249 

que as Subsedes auxiliem a comunicação informando sobre as rodas que farão com 250 

agilidade. A próxima roda será no dia 10 de maio, na região do Grande ABC. É 251 

importante que se use o material da Campanha nas atividades. Muitas informações 252 

encaminhadas à Coordenadoria Técnica não chegaram ao departamento de 253 

comunicação. A mesa diretora corrobora que existe um problema de comunicação 254 

interno no CRP: a Secretaria tem que passar as informações/encaminhamentos das 255 

diversas reuniões para os setores responsáveis e a falta disso tem dificultado muito o 256 

prosseguimento das ações. Comenta-se também que há outra Roda que será realizada 257 

no Parque da Juventude, situação em que também ocorrerá o lançamento da cartilha 258 

popular de Álcool e Drogas. A conselheira Maria Ermínia Ciliberti sugere a constituição 259 

de um grupo para organizar esse evento composto por: Núcleo de Criança e 260 

Adolescente, grupo responsável pela Campanha do ECA, Comissão de Políticas 261 

Públicas, Núcleo de Álcool, Drogas e Medicalização, Núcleo de Educação e Diretoria 262 

(para garantir a governabilidade na organização dos trabalhos). Gabriela comenta sobre 263 

a ANDI, empresa contratada para auxiliar na Campanha e que tem indicado jornalistas 264 

que o CRP teve grande dificuldade em contatar. Foi explicado que essas situações 265 

devem ser informadas ao grupo que organiza a Campanha do ECA para que acionem a 266 

ANDI nesses casos. Encaminhamento:  Reforçar com o Departamento de Secretaria a 267 

importância de agilizar os encaminhamentos nos grupos e coletivos que cada 268 

funcionário do setor acompanha. A Comunicação deverá ser informada que deve 269 

atualizar a página da Campanha do ECA com as informações das atividades realizadas 270 

com a máxima agilidade possível. Com relação à organização da Roda do ECA no 271 

Parque da Juventude, este assunto será debatido na plenária de sábado. XIV) 272 

COMISSÃO DE ÉTICA – A conselheira Gabriela Gramkow apresenta a minuta de 273 

Resolução que visa instituir e normatizar a Mediação e outros meios de solução 274 

consensual de conflitos nos processos disciplinares éticos no Sistema Conselhos de 275 

Psicologia, regulamentando a criação de Câmara de Mediação no âmbito das 276 

Comissões de Ética e alterando a Resolução CFP 006/2007, que institui o Código de 277 

Processamento Disciplinar. Houve evento preparatório sobre o tema e sua avaliação é 278 

de que o texto está muito bom e, nesse sentido, já pode ser referendado pelo CRP SP 279 

para que o GT Nacional submeta à aprovação na APAF. Encaminhamento: Caso o 280 

Conselho Federal de Psicologia não mande a minuta final trabalhada pelo GT Nacional 281 

para todos os Conselhos Regionais até o dia 25 de abril, o CRP-SP deverá fazer isso, 282 

justificando pela importância de subsidiar os regionais para a discussão desse ponto na 283 

APAF. XV) COMISSÃO ELEITORAL – A Comissão Eleitoral informou ao CRP SP que 284 
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o prazo para descompatibilização para os candidatos às eleições do Conselho Regional 285 

de Psicologia ou para o Conselho Federal de Psicologia na próxima gestão será no dia 286 

de encerramento do IX COREP de cada região. Em São Paulo, portanto, será no dia 1º 287 

de maio de 2016. A conselheira presidente Elisa Zaneratto Rosa informou que o corpo 288 

diretivo em exercício não se candidatará às próximas eleições. XVI) APRECIAÇÃO DE 289 

PROCESSOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA  - O conselheiro secretário cientificou o 290 

plenário que no último mês foram aprovados: Pessoa física - 754 (setecentos e 291 

cinquenta e quatro) inscrições novas; 85 (oitenta e cinco) reativações; 11 (onze) 292 

inscrições secundárias; 41 (quarenta e uma) inscrições por transferência, 662 293 

(seiscentos e sessenta e dois) cancelamentos a pedido e 10 (dez) cancelamentos por 294 

óbito, 32 (trinta e dois) cancelamentos por transferência, 02 (dois) cancelamentos de 295 

inscrição secundária e 16 (dezesseis) cancelamentos por não apresentação de 296 

diploma; Pessoa jurídica – 18 (dezoito) registros; 04 (quatro) cadastros; 01 (uma) 297 

alteração contratual; 14 (catorze) cancelamentos a pedido. Total geral de processos 298 

aprovados para pessoa física e jurídica: 1650 (um mil seiscentos e cinquenta), 299 

conforme folha anexa que é parte integrante desta ata. XVII) APRECIAÇÃO DE 300 

TÍTULO DE ESPECIALISTA – O plenário tomou conhecimento da relação de 301 

psicólogas(os) para aprovação do título de especialistas. Encaminhamento: Na 302 

modalidade Concursos foram deferidos: 01 (um) em Psicologia Jurídica, 01 (um) em 303 

Psicologia Clínica, 01 (um) em Psicologia Hospitalar e indeferidos 02 (dois) na área de 304 

Psicologia do Trânsito. Na modalidade cursos de Instituição de Ensino Superior, 305 

deferiram: 02 (dois) na área de Psicologia Organizacional e do Trabalho, 13 (treze) na 306 

área de Psicologia do Trânsito, 02 (dois) em Psicologia Clínica, 04 (quatro) em 307 

Psicologia Hospitalar, 02 (dois) em Psicologia em Saúde e 05 (cinco) em 308 

Neuropsicologia. Na modalidade curso credenciado foram deferidos: 50 (cinquenta) na 309 

área de Psicologia do Trânsito, 16 (dezesseis) na área da Psicologia Clínica, 03 (três) 310 

na área de Psicologia Hospitalar e 04 (quatro) na área de Neuropsicologia, conforme 311 

folha anexa que é parte integrante desta ata. Nada mais havendo a tratar, a senhora 312 

conselheira presidenta deu por encerrada a sessão, da qual eu, conselheiro secretário 313 

José Agnaldo Gomes, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada será assinada por 314 

todos os presentes. São Paulo, quinze de abril de dois mil e dezesseis. 315 

 

 

Adriana Eiko Matsumoto  Moacyr Miniussi Bertolino Neto 

Elisa Zaneratto Rosa   Bruno Simões Gonçalves 
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Gabriela Gramkow   Camila Teodoro Godinho 

Graça Maria de Carvalho Camara   Dario Henrique Teófilo Schezzi 

Guilherme Luz Fenerich   Gustavo de Lima Bernardes Sales 

Ilana Mountian   Lívia Gonsalves Toledo 

Janaína Leslão Garcia   Maria das Graças Mazarin de Araújo 

Joari Aparecido Soares de Carvalho   Mirnamar Pinto da Fonseca Pagliuso 

José Agnaldo Gomes.    Sandra Elena Sposito  

Maria Ermínia Ciliberti  Sergio Augusto Garcia Junior 

 


